
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

trenér / trenérka atletiky 
 

Předpoklady: 

 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu středního 

vzdělávání nebo středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu 

středního vzdělávání a trenérskou školou tělovýchovných fakult vysokých škol a získáním osvědčení 

nejméně II. třídy trenéra příslušné specializace 

 výhodou vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v 

oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů tělesné výchovy a získáním osvědčení nejméně II. 

třídy trenéra příslušné specializace 

 
Termín podání přihlášek: do 9. června 2017 
 

Termín nástupu: 1. září 2017 

 

Popis práce 

 Trenér SG je přímo podřízen zástupci ředitele. 

 Zpracovává roční plány, náplň přípravy, soustředění. 

 Komplexně zajišťuje přípravu a soustředění. 

 Vede vlastní tréninkovou skupinu, zodpovídá za sportovní výsledky, za aktivní účast sportovců v tréninkovém 

procesu.  

 Pravidelně kontroluje tréninkové deníky studentů. 

 Zvlášť pečuje o reprezentanty ČR. U ostatních sportovců se podílí na řízeném zvyšování výkonnosti.  

 Řádně vede třídní knihu trenéra.  

 Připravuje podklady pro klasifikaci ze sportovní přípravy a řádně provádí zápis známek ze sportovní přípravy 

do programu Bakaláři.  

 Aktivně se zúčastňuje schůzí trenérské rady a klasifikačních porad.  

 Spolupracuje s rodiči svých svěřenců v rámci třídních schůzek i mimo ně.  

 Podílí se na vyhledávání talentovaných sportovců před talentovými zkouškami.  

 Sleduje talentované a perspektivní sportovce z řad žáků statutárních ZŠ se sportovními třídami i na ostatních 

ZŠ v celém regionu. 

 Vede v rámci možností sportovní skupinu talentovaných sportovců před nástupem na SG. V této oblasti 

maximálně spolupracuje s vedoucím trenérem SG a vedením mateřského partnerského klubu.  

 V rámci trenérské rady kmenového klubu spolupracuje s vedením klubu nebo jednoty.  

 Spolupracuje a komunikuje s daným sportovním svazem.  

 Sleduje metodické novinky ve svém sportu, zdokonaluje svou profesionální odbornost. 

 Trenér SG se podílí na organizaci talentových zkoušek na sportovním gymnáziu. 

 Spolupracuje s vedoucím trenérem SG na propagaci SG. 

 Se sportovci řeší preventivně problematiku dopingu. 

 Dodržuje pracovní dobu a plní další úkoly stanovené ředitelem školy s přihlédnutím k potřebám jejího 

momentálního provozu i úkoly předem plánované. 

 Řádně pečuje o svěřený majetek a kontroluje řádné zacházení s majetkem, který mají zapůjčený studenti. 

 Zajišťuje dohled nad pořádkem a kázní studentů oboru 79-42-K/41 zejména při přípravě, závodech, 

soustředěních, ale také v prostorách šaten určených pro studenty tohoto oboru. 

 



 

Základní předpoklady a kvalifikační požadavky: 

 státní občanství ČR 

 trestní bezúhonnost 

 ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, VŠ vzdělání výhodou (zákon 593/2004, §21 trenér) 

 komunikační a organizační  schopnosti 

 minimálně trenérská licence 2. třídy (zákon 593/2004, §21 trenér) 

 znalost anglického jazyka výhodou 

 

Nabízíme: 

 platové ohodnocení podle platných právních předpisů, platový stupeň dle započitatelné praxe v souladu 

se zákoníkem práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,  nařízením vlády č. 222/2010 Sb. vždy v platném 

znění, ročně 40 dní řádné dovolené 

 zajímavou práci ve školním prostředí 

 nástup od 1. září 2017  

 rozsah částečný/plný úvazek 

 

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 

 strukturovaný životopis 

 motivační dopis 

 kopii osvědčení o nejvyšším vzdělání a trenérské licence 

 výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) 

 

Přijímací řízení: 

 1. kolo – vyhodnocení přihlášek (jednotliví uchazeči budou na základě vyhodnocení přihlášek informováni 

o případném termínu pohovoru) 

 2. kolo – pohovor 

 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete do 9. 6. 2017 do 12 hodin na adresu: 

 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě 

Leandra Čecha 152 

592 31 Nové Město na Moravě 

(obálku označte v levém horním rohu „trenér/trenérka atletiky“) 

  

nebo elektronicky na adresu: gynome@gynome.cz 

 

mailto:gynome@gynome.cz

